Norske Harehund klubbers Forbund
Kragerø 23/4-2012
Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012
leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som
har overtatt jobben etter Knut Jellum. Disse er: redaktør av Harehunden: Rune Gjengedal fra
Sørlandet HK, redaktør av hjemmesiden www.nhkf.net:Carl-Johan
Rimstad fra Hadeland HK,
kasserer: Sverre Hennum fra Buskerud HK og sekretær: Mette Køhler Bjørkkjær fra Telemark
HK. Leder overlot deretter ordet til representantskapets ordfører Kjell Jan Moseid.
Det var først en registrering av de frammøtte. Det var 35 stemmeberettigede. Det ble
foretatt et opprop som er vedlagt referatet.
Valg av personer til å håndtere reisekasse: Sverre Hennum og Frode Arnevik.
Tellekorps: Knut Jørgen Nordby, Arild Nygård og Rune Kristoffersen.
Til å undertegne protokollen: Heidi Sageng og Marianne Rosenberg Grønvold.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
1. Årsberetning 2011
Årsberetningen

ble gjennomgått

av ordfører Kjell Jan Moseid.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
2. Regnskap 2011
Kasserer Sverre Hennum presenterte regnskapet for 2011. Dette regnskapet er ført av
tidligere kasserer Knut Jellum og godkjent av revisorene.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.
3. Budsjett 2012
Kasserer Sverre Hennum la fram styrets budsjett for 2012. Han orienterte
formannsmøtet

om en regning for

i 2011 på ca. kr 12.000,- som NHKF mottok 19/4-2012. Denne regningen blir

tatt med i budsjettet for 2012.

Vedtak: BudSjettet ble enstemmig vedtatt med et underskudd på +12.000,Da det i sak 7h) ble vedtatt å utgi årboka for sesongen 2010-11 og sesongen 2011-12, blir
budsjettert underskudd på +22.000,4. Kontingent

Vedtak: Kontingenten holdes uendret.
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5. Søknad om medlemskap for nye klubber

Vedtak: Ingen søknader mottatt.
6. Forslag om utnevnelse av nye æresmedlemmer

Vedtak: Ingen forslag mottatt.
7. Innkomne forslag
7a) Styret i Norske Harehundklubbers

Forbund:

I.h.h.t ve~tak RS-2011:

Sitat:

I

«Forslag fra styret i Norske Harehundklubbers
Styret vil foreslå at Representantskapsmøte
jaktprøvereglene.
jaktprøvereglene

Nye jaktprøveregler

Forbund om revisjon av jaktprøvereglene.

i 2012 nedsetter et utvalg som skal revidere

skal tre i kraft 2014j15-sesongen.

Inntil da skal ikke

kunne endres.»

Vedtak: Basisen på jaktprøvereglene

viderejeres. Arvbarhetsanalysen

gjennomføres når det

er praktisk mulig. Styret i NHKFhar fått et mandat til å nedsette denne nye komiteen.
Revisjonsforslag sendes komiteen.

7b) Sørlandet Harehundklubb:
Endring av konkurransereglene

ved NM-SP og liknende konkurranseprøver

for småhund:

Det fremmes forslag om endringer i reglene for utregning av poeng i forbindelse med NM-SP
og tilsvarende konkurranseprøver

for småhund.

Endringene som fremmes omfatter jaktprøvereglene

12.2; Kun prøvedagen 2 første

premieloser er tellende.
I gjeldene verditabell, som legges til grunn, fjernes koeffisienten

for lospoeng mellom 61 og

89.
Forslaget begrunnes med at det blir vanskeligere og vanskeligere å få dommere til å dømme
på disse konkurranseprøvene.

Systemet som benyttes i dag belønner hunder som jager flest

mulig losdyr til høyest mulig premie. Dette medfører at NM for småhund har opparbeidet
seg et dårlig "rykte" som et mesterskap preget av løping etter los og stress.
Tilbakemeldingene

fra dommere er at de vegrer seg for å dømme småhund på grunn av

"jaget".
Det byr på problemer med å skaffe dommere, som igjen bidrar til at harehundklubber

vegrer

seg for å påta seg NM Småhund. Også utenfor NM merker man ryktet om at det er et jag

å

dømme småhund sprer seg og flere dommere ønsker ikke å dømme småhund generelt pga
frykten for at prøvedagen skal fortone seg som et maraton en hel dag.
Det verserer historier om deltagere som stiller på NM i joggeskd og drikkeflaske, men når
fra et NM småhund hvor en hund for eksempel jaget 3 xl rådyr og
l
1 x 2 rådyr samme dag så er det lett å danne seg et bilde av hvordan dagen kan ha fortont

man ser på premieringene
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seg for dommeren.
Ved representantskapsmøtet

i 2010 ble det fremmet forslag om endring av regelverket for

NM småhund, og forslaget ble "avfeid" med at det henstilte til at drever og beagle måtte
enes om felles regler. Dette ble forsøkt ved at det ble opprettet
representanter

et samarbeidsutvalg

fra Drever ringen og Beagle ringen i 2010. Samarbeidsutvalget

og Beagle Ringen så ikke hensikten med å fortsette
være en slett løsning dersom forbundet

med

fungerte ikke,

i utvalget og trakk seg i mai 2011. Det vil

på ny "avfeier" saken ~ed at småhundfolket

må

enes. Slike argumenter fremmes ikke i saker som gjelder støverrasene.
Forrige gang det ble fremmet forslag om to tellende loser ble d~t argumentert

med at det

ville innebære at deltagere ikke gikk prøvedagen ut, men avslutfet prøven etter obligatoriske
5 timer dersom de hadde oppnådd premielos. Dette er et argument som man ikke hører i
forbindelse med NM støver, hvor det bare er 1 tellende los. De~ primære årsaken er vel at
her jages det kun hare. En annen årsak er at deltagere benytter tiden til tilleggsloser for å
kunne "forbedre"

eller bekrefte egenskaper hos hunden for at egenskapspoengene ved endt

prøvedag skal bli optimale.
Systemet som belønner hunder som jager flest mulig losdyr til høyest mulig premie, stiller
også høye krav til vilttettheten
deltagerne. Målsettingen

i terrengene for at det skal bli tilnærmet

rettferdig for alle

med NM må vel være at egenskapene hos hunden er avgjørende

og ikke om man er heldig med trekningen eller ikke?
Årstall

Drever

Beagle

2011

13

2

2010

16

4

2009

14

6

2008

13

7

2007

16

4

2006

6

4

2005

15

5

2004

14

6

2003

14

3

2002

16

4

Snitt

13,7

4,5

Ser man på antall startende og fordelingen mellom drever og beagle, så har det vært en
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skjev fordeling de siste 10 årene. I snitt er det 13,7 drevere og 4,5 beagler på hvert NM- det
vil si at for hver beagle som deltar, så er det 3 drevere. Denne skjeve fordelingen avdekker
de jaktlige forskjellene mellom drever og beagle.
"Det

er kanskje vanskelig å peke på enkelt årsaker. Men det ser ut til å være slik at dreveren

er en mer kombinasjonshund enn beaglen. Dreveren jager greit alle lovlige viltarter, hare rev,
rådyr og hjort mens mange beagler har en særskilt hareinteresse som følge av avl og
hundeeiers interesse for hare." Sitat fra Harehunden utgave nr 1 2009.
Nå er det slik at hare er normalt vanskeligere å jage enn de øvrige viltarter. For det første
sitter haren oftest inne i uvær slik den blir vanskeligere å finne og for det andre om haren
reises er den også vanskelig å jage. Det er en viktig årsak til at en harelos verdsettes høyere
enn en rå6yrlos. Rådyret er både lettere å finne og jage, slik at muligheten for å få flere
rådyrloser er større enn muligheten for flere hareloser.
Måten NM er lagt opp til gjør at prøvedeltagerne
formålsparagrafen;

fjerner seg mer og mer fra praktisk jakt og

"Jaktprøvenes formål er å prøve drivende hunder og premiere de

egenskaper en vil bygge på i avlsarbeidet for å få fram hunder som er tilpasset vår jakt og

jaktkultur" .
Vedtak: Forslaget oversendes komiteen som skal jobbe med justering av jaktprøvereglene.

7c) Vestfold Harehundklubb:
Ønske om endring i konkurransereglene
"Verditabellen
l.premielosene

opprettholdes

ved NM - SP, og liknende konkurranseprøver:

som den er for de viltarter som gjelder. Kun de 2 første

hver prøvedag, legges til grunn.

Tilleggspoeng utregnet etter koeffisient på 2. premie opprettholdes.
Sluttpoeng utregnes etter verdien i tabellen for premie på viltart

+ sum premie og

konkurransepoeng.
For 2. premie; + tilleggspoeng, utregnet etter koeffisient i forhold tillosdyr,

for lospoeng

mellom 60 og 89 min."
Qet er flere klubber som har fått føle at det ikke er så enkelt å skaffe dommere ved
konkurranseprøver
premieringer

for småhund lenger, på grunn av stress med å oppnå flest mulige

på samme dag.

Slik konkurranse-prøvene

er lagt opp til i dag, så er det om å gjøre å få flest mulig

premieloser i løpet av prøvedagen, noe som fører til stress både for dommer, hund og fører.
Dommere må, slik dette "racet" har utviklet seg til, være topptrente

idrettsutøvere.

Dette ønsker VHK å gjøre noe med.
Til sammenligning

kan nevnes at: Jaktprøvereglene

er til revidering i Sverige nå. Der

foreligger et forslag om kobling å avslutte dagen etter 2 x l.premie.
Vedtak: Forslaget oversendes komiteen som skal jobbe med justering av jaktprøvereglene.
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7d) Sørlandet Harehundklubb:
Drektighet/jaktprøver
I dag kan en starte en hund på prøve frem til 28. dag etter parring.
Dette bør utvides til 34/35 dager slik at en har mulighet for å ta ultralyd på tispen, da det
ikke har noen hensikt å trekke en tispe fra jaktprøver før en har konstatert drektighet.
Ultralyd tas fra ca. 32. dag etter parring.

Vedtak: Sørlandet HK trakk forslaget og støttet styrets innstilling. Enstemmig godkjent.

7e} Vestoppland
Annonsering

Harehundklubb:

av valpekull

Viser til NHKF's styremøtereferat

11.01.12 (sak 5-2012) vedrørende annonsering av valpekull

i Harehunden og på NHKF's hjemmeside.
NHKF er av NKK blitt delegert et raseansvar for et antall raser i gr.6. For hver av disse rasene
blir det på RS møte valgt et avlsråd som skal jobbe med å forvalte rasene mht. helse, jakt- /
bruksegenskaper og eksteriør.
Avlsrådene har som regel en god oversikt over sykdomshistorikk

i de forskjellige linjene i sin

rase, og kan ikke bare se på eksteriør og jakt- / bruksegenskaper når kombinasjoner

settes

sammen.
Det fremkom også under avlsrådssamlingen i juni 2011, at enkelte avlsråd hadde
utfordringer

med oppdrettere

/ hannhundeiere

som ikke fulgte avlsrådets råd mht. bl.a.

helse og antall kull.
For potensielle valpekjøpere bør det derfor synligjøres i fm. annonsering om et kull er
anbefalt / godkjent av et avlsråd eller ikke.
Vestoppland HHK foreslår derfor primært at kun kull som er gitt anbefaling / godkjenning av
et avlsråd kan annonseres i Harehunden og på NHKF's hjemmeside.
Hvis det ikke oppnås flertall for dette forslaget, foreslår vi sekundært at det skal fremkomme
tydelig i annonseringen hvilke kombinasjoner

som er anbefalt / godkjent av et avlsråd, og

hvilke som ikke er anbefalt / godkjent av et avlsråd.
Dette kan gjøres ved å dele opp annonsesidene med en side for anbefalte / godkjente
kombinasjoner,

og en egen side for kull som er gjennomført

uten et avlsråds anbefaling /

godkjenning.
Det må være tydelig overskrifter

over hvilken kategori kullet tilhører.

Vedtak: Vestoppland HK trekker primært forslag, og støtter det sekundære forslaget. Det
sekundære forslaget ble enstemmig vedtatt.
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7f) Hedmark Harehundklubb:
Godkjenning

av åpenprøveresultater

Åpenprøvene, særskilt, går i hovedregelen fra 10.09. - 28.02. Dommerne innstiller hundene
til premiering på prøvedagen og sender sine papirer inn til prøveleder. Han sitter da på disse
inntil dommermøtet

avholdes, som normalt en gang i første halvdel av mars. Etterpå sendes

resultatene inn til NKK for endelig godkjenning. Først når brevet fra NKK kommer tilbake er
prøva godkjent og hunden fått sitt rettmessige bevis.
En hund som startet 10.09. og ble innstilt til 1. pr. på barmark vil ikke få denne godkjent før
etter 6-7 måneder. I noen tilfeller har denne hunden fra før fått 2 x 1. ÅP + 1. EP PÅ SNØ, og
manglet dermed en barmarkspremiering

for å få godkjent sitt jaktchampionat.

hunden da må vente i 6 måneder på championattittelen

At denne

legger en hel del begrensninger som

kort oppsummeres her:
1. Den kan ikke delta på DM dersom prøven er overtegnet.
2. Den får ikke godkjent SUCH, eller cert i Sverige.
3. Den får ikke starte på eliteprøve i Sverige eller i Finland.
4.

Den får ikke starte på eliteprøver i Norge?

Leif H. Berg har utarbeidet et søknadsskjema som tidligere kunne fylles ut og sendes til NKK
for godkjenning av NJCH. Skjemaet måtte på forhånd være undertegnet
NKK representant.

av prøveleder og

Dette godkjennes ikke lenger ettersom resultatene nå først må foreligge

på Dog Web og prøva være godkjent.
Men samtidig godkjennes et åpenprøveresultat
før dommermøtet

for å kunne gå i brukshundklasse på utstilling

er avholdt. Her er det tydeligvis nok med et undertegnet

skjema. Hva er

logikken i dette?
Vi kan nevne ett konkret eksempel fra Hedmark.
Hunden stilte vinteren 2010-11 på 2 stk åpenprøver, særskilt, i Hadeland HK og oppnådde 2x

1. ÅP. I februar 2011 deltok tispa på vår eliteprøve i Eidskog og jaget der til 1. EP.Alle
prøvene gikk på snøføre. Den 10. september 2011 startet hun på ei særskiltprøve i Hedmark
HK og ble innstilt til L ÅP. Dermed hadde hun klart alle krav til NJCH. Eier trodde da at det
var ok for NJCH, men fikk avslag på det. Begrunnelsen er at det ikke er avholdt dommermøte
ennå. Som en tilleggsopplysning

har denne hunden også vært i Finland og jaget til en 1. på

endags prøve i høst.
Hedmark Harehundklubb
jaktchampionat,

mener at NHKF må gjøre om sine regler for tildeling av

slik at det er mulig å få disse godkjent langt tidligere enn tilfellet er i dag.

Når nødvendige resultater er oppnådd, med både 2x1. ÅP + lx1. EP, hvorav minst en premie
er på barmark, så må det være åpning for å kunne få godkjent NJCH.E@Let dommermøte
avholdes på vårparten. NHKF må åpne for at det kan søkes om godkjenning av NJCH når
resultatene er oppnådd. F.eks. ved at jaktprøvedommer,

prøveleder og NKK repr.

undertegner en søknad sammen med hundeeier.
Vedtak: Forslaget oversendes komiteen som skal jobbe med justering av jaktprøvereglene.
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7g) Styret Norske Harehundklubbers
Rapport fra Rovdyrutvalgets

Forbund:

arbeid 2011 frem til 15. februar 2012

MANDAT:
t NHKF's RS2011 ble det besluttet og sette ned et Rovdyrutvalg som fikk mandat slik;
Styret har nedsatt et "rovdyrutvalg"

som skal komme med:

- forslag til kort og langsiktig strategi for vår håndtering av rovd~rutfordringene

- forslag

tij konkrete

tiltak til alliansebygging lokalt og sentralt

- en orientering om den historiske og nåværende situasjon (1980-2010) rundt drivende
hunder og rovdyr, herunder skade og taps tall pr. utløpet av 2010.
Utvalget skal fremlegge en rapport med tiltaksplaner
MEDLEMMER (presentert

til RSi 2012

i Harehunden 3-4 2011)

Kåre Holmen ble spurt om han var villig til å organisere en slik prosjektgruppe,

og takket ja til

oppdraget.
Mai Britt Aasane Bottegård - BHK, og Knut Kjeverud - ØHK ble spurt om å delta i gruppa og
takket ja.
RUs kommentar

til mandatet

- Både kort og langsiktig strategi må være å påvirke organisasjoner og beslutningstagere
alle plan til redusering av rovdyrpopulasjonen

på

generelt og ulvebestand spesielt. På sikt, nei

til ynglende ulv i Norge. Videre ønsker vi å arbeide for å styrke den lokale styringsretten,
vurdering av soneringen og begrense overstyringen av fastsetting av gaupekvoter til fordel
I

for å beholde bestander av jaktbart vilt. På sikt også å arbeide for reduksjon av den totale
populasjon av store rovdyr.
- Jobbe målrettet

I

mot organisasjoner som man vet har stor påvirkningskraft

i samfunnet.

Første mål er NKK som har en bedrøvelig policy angående rovdyr. Påvirke politiske partiers
holdning i rovdyrspørsmål, spesielt programerklæringer

foran neste stortingsvalg.

- Side 1995 frem til i dag er >100 hunder drept av ulv i følge DNs Rovbies. Vesentlig drivende
hunder under jakt, men også hund som har stått koblet ved sitt hundebur på gårdsplassen.
Det eneste tegnet på en reduksjon av slike tilfeller hittil er at mange jegere innstiller jakta.
- Rapport og tiltaksplaner,

se nedenfor

AKTIVITETER I RU 2011, frem til 15. februar 2012
RU har avholdt 2 personlige møter og 9 telefon møter, det har stått til sammen 30 saker på
agenda.
Møtereferat

er sendt forbundets

styre etter hvert møte.

Utvalget startet sitt arbeid ved et personlig møte på Høvik 29.06.2011 hvor planer for
fremdrift

ble besluttet. Senere er det avholdt fire telefon møter. Referater fra møtene er

fortløpende

sendt NHKF.
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Utvalget har fokusert sterkt på alliansebygging med flere nasjonale organisasjoner som har
sammenfallende
beslutningstagere

interesser. Dette for

å kunne danne en sterk allianse for å kunne påvirke

i regjering og storting. Det ble etter hvert besluttet og kontakte NKKs

JO/AU for et mulig møte. JO/AU responderte positivt på henvendelsen og inviterte RU til et
telefonmøte

1.11.2011. RU sendte fram en gjennomarbeidet

møtet og JO/AU distribuerte
saken under telefonrnøtet.

presentasjon forut for dette

denne til delegaten for møtet slik at alle kunne følge med på
Et samlet JO vedtok at etter at delegaten får behandlet saken i

sine organisasjoner og realitetsbehandle

saken i sitt møte i jan. 2012.

RU besluttet i sitt møte i desember å invitere noen av partene i JOs styringsgruppe til et
telefonmøte.
Så ble gjort og telefonmøte
Dachshundforbundet,

ble arrangert 9. januar med; Bjørn Pettersen

Vidar Huse Elghundforbundet

Spets. Tema for møtet var; Drøfte solidaritet
til ivaretakeise av jakthundhundeiernes

og Hans Halvorsen Spesialklubb for

innen JO for å påvirke NKK regionalt og sentralt

interesser i forhotdet til rovdyrsituasjonen,

spesielt

drivende hunder. B. Pettersen foreslo å invitere RU til JOs møte i januar for å presentere mer
detaljert RUs syn og ønsker om samarbeide.
Etter utarbeidelse aven presentasjon fra RU stilte K. Holmen opp i JO styringsgruppes møte
30. januar på Garder Kurs og Konferansesenter.
Hovedbudskapet

i presentasjonen var følgende;

• Er JOs deltagende klubber og forbund solidariske med hverandre?
• Er JOs deltagende klubber og forbund modne for å intensivere arbeidet med
rovdyrproblematikken

innad i NKK?

• Er JDs deltagende klubber og forbund modne for å gå i allianse med likesinnede
organisasjoner i rovdyrspørsmål?
Vi ba om tilbakemelding

fra JO og mottok følgende; Vi lovte dere tilbakemelding

innen 15.

februar, her kommer det.
«Dette er en komplisert sak for mange av medlemsklubbene.
Vedtak/Tilbakemelding:
Drivende hunder kan kontakte sin NJK-kontakt uformelt for å meddele sin støtte. Alle
medlemmer støtter nødverge rett for hund i kommende høring. Det må defineres mindre og
mer konkrete mål for å kunne vurdere videre samarbeid. NKKs holdning er i dag vanskelig å
angripe på et generelt grunnlag. Alle medlemmer av JOforplikter

seg til å ta denne saken til

sine organisasjoner til mer formell behandling, dette kan ikke besluttes av JDs medlemmer
uten tildelt mandat.»
RU har forståelse for at rovdyrdebatten

kan være komplisert, men har liten forståelse for at

JO ikke kan være mer sammensveiiset og solidariske når en stor gruppe av medlemmene
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har

behov for støtte i en sak. Etter vårt syn bryter dette med JOs eget vedtatte arbeidsprogram.
RU har drøftet å forsøke å innlede et samarbeide med NJFFsom neste alliansepartner.
Videre har RU sett det som en oppgave og informere NHKF's medlemmer

i rovdyrspørsmål.

Det er sendt frem til NHKF tre artikler, den første om oppstart av RU, den andre om
erstatningsordning

ved rovdyrskade på hund og den tredje om status for nødverge av hund.

Alle med anmodning om å ta informasjonen
legge informasjonen

inn i Harehunden og å anmode klubbene om å

ut på hjemmesiden.

RU har vidfre tatt frem en oversikt over jakthunder

drept av ulv som spenner fra 1995 frem

til og med 2011. Oversikten viser mer enn 100 tilfeller som er notert som enten "antatt"
"dokumenterte"

eller

saker.

ØKONOMI

RU fikk ikke tildelt noen økonomisk ramme for sitt arbeide, og har dermed spurt NHKF om
midler til møter etter hvert. RU bør ha en økonomisk ramme i NHKF's budsjett for å drifte
prosjektet godt, vi foreslår en ramme på inntil kr 10.000 per år.
VEIEN VIDERE

. RU har mandat frem til RS2012. RU foreslår for NHKF å opprettholde
med et lengre fremtidsrettet

mandat. Hovedvekt bør legges på styrking av samarbeide

mellom organisasjoner som har sammenfallende
jaktkultur,

og utvikle prosjektet

interesser for ivaretakeise av norsk

norske hunderaser spesielt, friluftsinteresser,

miljø. Gjennom et større fellesskap å påvirke forvaltning
Dette gjelder for å holde en rovdyrbestand

rekreasjonsverdi,

kulturlandskap

og beslutningstagere

og

i vår favør.

på levelige forhold for alle mennesker som

bruker utmarka.
Videre drive medlemsinformasjon

om rovdyrsituasjonen

hunder må være spesielt oppmerksomme
innen forbundets

generelt, og hva eiere av drivende

på. Bør det vurderes en egen "Rovdyrportal"

hjemmeside "Hovedmeny"

hvor det linkes til diverse andre landsdekkende

organisasjoners hjemmesider ang. rovdyrsaker, samt en egen avdeling med "Info, fra RU"?
Alle lokale klubber bør ha en link til denne portalen.
RU bør ha nytt mandat! føringer fra forbund!
målsetting - minimum tidsperspektiv

RShvert år, med både kortsiktig og langsiktig

bør være tre år.

Bør RU utvides med ett medlem, gjerne fra Østfold?
Vedtak: Godkjent videre arbeid ihht RU sin rapport om veien videre. Vedtaket ble enstemmig
godkjent.

7h) Styret i Norske Harehundklubbers Forbund:
Årboka
Viser til referat fra formannsmøtet

20!8-2011,der

spørsmål om videreføring av årboka var

tema: «På spørsmål om behovet for årboka, viste en forsøksvotering
noe årbok. På grunn av dataproblemene

at flertallet

ikke ønsket

i NKK blir det ikke noe årbok i år. Formelt bør
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spørsmålet om årboka behandles på neste års RS.})
Skal årboka fremdeles utgis, eller nedlegges?

Vedtak: Styret får mandat til å finne ny redaktør til årboka. Dette innebærer også en
merutgift på budsjettet for 2012 på kr 10.000,-. RS ønsket at det skal utgis årbok for både
sesongen 2010-11 og sesongen 2011-12. Vedtaket ble enstemmig godkjent.

7;) Styret

1 Norske

Retnlngsllnjer

Harehundklubbers

Forbund:

for avlsråd

RETNINGSLINJER
FOR AVLSARBEIDET
I
NORSKE HAREHUNDKLUBBERS
FORBUND

1. Hovedmålsettingfor avl av harehunder
2. Virkemidler
3. AvJsrådets organisering og oppgaver

1. MÅLSETTINGER
Målsettingen

for vårt avlsarbeid skal være å forbedre rasen es jaktlige egenskaper, helse

og eksteriør. Noen mål er langsiktige, andre kan oppnås raskere. I dette krysningspunktet
må imidlertid

aldri hensynet til rasenes helse og avlsbredde vike for kortsiktige

som ikke gagner rasene på sikt. Hvis en ser på jaktegenskaper,

ønsker

så er det stor enighet om

at nivået på dagens hunder er høyere enn det noen gang har vært. Tiden er derfor inne
til i større grad å rette fokus på avlsbredde og helse. Dette for å sikre rasenes eksistens
også til kommende jegergenerasjoner.

Langsiktighet er en særdeles viktig grunnpilar i alt

avlsarbeid, og det er derfor viktig at egenskapene i avlsmålene er godt gjennomtenkt

slik

at det kan holdes konstant over tid. Følgende momenter hører inn i rasenes overordnede
avlsmål:

Avlsarbeidet

Helse
Jaktegenskaper
Gemytt/psykisk helse
Eksteriør
må tuftes på resultater fra forskermiljøer

i kombinasjon

med erfaringer i egne

rasemiljøer. Jaktegenskapene skal utvikles i retning av styrbar jaktlyst og høyere effektivitet
samsvar med de egenskaper som vektlegges i vårt jaktprøvereglement
Mentaliteten

og vår jaktkultur.

må utvikles i samsvar med krav stillet av hele samfunnet. Det søkes utviklet en

høyaggressivitetsterskel.
buferenhet.

i

De langbeinte

Hundene må være lett dressurbare, og det bør tilstrebes naturlig
rasene bør tilstrebes

naturlig klovdyrrenhet.

Side 10 av 24

Det må tilstrebes

god helsetiIstand og et funksjonelt rasetypisk eksteriør. En er nødt til å bestemme seg for
hvilke egenskaper det skal legges vekt på, og om disse skal ha tilnærmet lik vekt eller om
noen er viktigere enn andre. Det er viktig å presisere at jo flere avlsmål vi har, jo saktere går
framgangen. Utvalgskriteriene må heller aldri bli så idealistiske at de utelukker for mange
hunder fra avl. Da begrenses avlsbredden med de negative følger det gir.
2. VIRKEMIDLER
I

A - REGISTRERING AV HUNDENES AVLSVERDI

Det må se vsagt legges vekt på egenskaper som er arvelige og som i størst mulig grad bygger
på faktiske opplysninger som kan registreres (jaktprøver og utstillinger), men en kommer
ikke utenom at noen egenskaper, for eksempel gemytt og enkelte helseaspekter, ikke blir
registrert

i noen form for objektive tester. Her vil en være avhengige av den enkelte

oppdretters

og hannhundeiers redelighet. For å lykkes med avlsarbeid er den viktigste

oppgaven å finne fram til de hundene som avlsmessig er best, dvs søke å finne individer med
genetisk utrustning for ønskede egenskaper. Et individs avlsverdi (genotypen) ser en lettest i
ettertid, på individets avkom. Det er vanskeligere å finne genotypen før hunden er prøvd i
avl. Individets egenverdi eller bruksverdi (fenotypen) som vi registrerer på jaktprøver og
utstillinger er ett element i utvelgelsen, men det er like viktig å se på nære slektningers
egenskaper. Et individ med høye egenprestasjoner er nødvendigvis ikke en hund med
tilsvarende høyavlsverdi. For å finne fram til gode avlshunder må en kombinere individets
egne prestasjoner med de nærmeste slektningers.
B - BEGRENSE ØKNING AV INNAVL
En bør søke å begrense økningen av innavlsgrad fordi økt innavlsgrad reduserer den
genetiske variasjonen og dermed også mulighetene for avlsmessig framgang. Innavl øker
dessuten i betydelig grad faren for opptreden av arvelige defekter. En absolutt grense for
slektskapsparinger skal være det som tilsvarer paring mellom fetter/kusine

og som gir en

innavlsgrad på 6,25 % målt i fem generasjoner. Så høy innavlsgrad som 6,25 % bør imidlertid

kun brukes i små raser som en nødløsning for å berge populasjonens størrelse. I større raser
bør innavlsprosenten ligge betydelig under denne grensen. Høyere innavlsgrader kan i helt
spesielle tilfeller tillates for å teste om det finnes eventuelle defekte gener til en hund som
er mye brukt i avlen.
Antall avlshanner og avlstisper i forhold til den totale populasjon bestemmer den virkelige
(avlsmessige) størrelsen på rasen, også kalt effektiv populasjon. I utgangspunktet skal ingen
hannhund ha flere avkom etter seg enn 5 % av summen av fem årsproduksjoner. I store
raser bør grensen settes lavere, mens i små raser kan den settes høyere. For hannhunder
som brukes i flere land er det nødvendig med samarbeid over landegrensene for å holde
oversikt over hvor mange avkom avlshannen har etter seg.
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Hvert enkelt avlsråd skal beslutte

hvor mange kull, eventuelt

hvor mange valper, det er

forsvarlig at tispene får ha. Det er viktig at avlsrådet formulerer
som stilles for hunder som anbefales til avl, så som jaktprøve-

klart hvilke objektive krav
og utstillingsresultater

med

mer. Også dette bør variere etter rasenes størrelse. En rase med større avlsbredde vil kunne
sette betydelig strengere krav enn en rase med mer moderat eller liten avlsbredde.

c - GENERASJONSINTERVALL/SIKKERHET

OM AVLSVERDI

Lengden på generasjonsintervallene

er av betydning

for hastigheten

på den avlsmessige

framgangen. Problemet er imidlertid

at en på unge hunder ikke har en så sikker informasjon

om avlsverdien som på eldre hunder. Lovende unghunder kan med fordel anvendes. Så snart
en har informasjon om avkommenes prestasjoner, må videre bruk vurderes på nytt. Hunder
med dårligere prestasjoner

på avkommene

enn gjennomsnittet,

hunder som gir bedre avkom enn gjennomsnittet,
Gode avlshunder må imidlertid

bør kuttes ut fra avl. For

bør en begrenset videre bruk anbefales.

også brukes med forsiktighet.

Det er bedre å sette deres

unge avkom fortere i avl, framfor å bruke det gode opphavet for mye. Avlsdyrenes alder ved
parring skal registreres,

og det skal beregnes en gjennomsnittsalder

for hannhunder

og

tisper for hver paringssesong.
3. AVLSRÅDENESORGANISERINGOG OPPGAVER

A - ORGANISERING
Medlemmene

til

et

avlsråd

Raseringene har forslagsrett

velges

på

Forbundets

Representantskapsmøte,

til avlsråd. Den enkelte ring sender sitt forslag skriftlig til

Forbundets valgkomite innen en fastsatt tidsfrist. Avlsrådene er organisatorisk
Forbundsstyret.

RS.

underlagt

Styret i NHKF avgjør til enhver tid hvilke raser det anses hensiktsmessig å

ha avlsråd for. Dersom registreringstallene

faller

under et visst nivå, vil avlsrådets

eksistens bli vurdert.
Avlsrådene

skal søkes sammensatt

representerer
tilfredsstillende.

særinteresser

av kompetente,

interesserte

personer

og som gjennom sitt virke i harehundmiljøet

Det må stilles særlig krav til samarbeidsegenskaper

avlsråd. Det enkelte avlsråd skal bestå av tre faste medlemmer
av gangen. I tillegg velges varamedlem

som ikke
har fungert

hos de som velges til

som alle velges for tre år

for ett år av gangen. For å sikre kontinuitet

etableres en ordning slik at kun ett avlsrådmedlem eir på valg hvert år. Avlsrådet skal årlig
blant de faste medlemmene

velge en leder som har ansvaret for å organisere arbeidet.

Hvorvidt avlsrådene ønsker å utpeke ett av medlemmene

som sekretær eller kasserer,

avgjøres internt. Varamedlemmet

kan også velges som sekretær eller kasserer. Lederen

er den som

for

innehar

ansvaret

at avlsrådet

fungerer

ut fra

de overordnede

retningslinjene.
Innenfor rammen som er gitt i disse retningslinjene
oppdrett

og de etiske grunnregler

for avl og

utarbeidet av NKK, er avlsrådet suverent med hensyn til de anbefalinger det gir.
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Alt

skriftlig

medlemmer,

materiell
tilhører

som

blir

innsamlet

og eventuelt

bearbeidet

av avlsrådets

avlsrådet. Ingen person som trer ut av avlsrådet kan ta med seg

noe av dette til eget bruk.
B - IKT OG ØKONOMI
To

medlemmer

i hvert

Eierinformasjonen

avlsråd

skall ha tilgang

til

DogWeb.

er høyst fortrolig og slkal kun brukes internt i avlsrådet.

Avlsrådene skal så langt som mulig gis de nødvendige
kunne fungere etter formålet.

Forbundsstyret

økonomiske

likt mellom

alle avlsrådene,

registreringer

(gjennomsnitt

mens de resterende

40 % av totalbeløpet

60 % fordeles

for de siste fem år). Utbetalingen

og årsberetning

betingelser

for å

legger årlig fram forslag til budsjett til

dette på RS. Beløpet fordeles etter følgende retningslinjer:

rapportskjema

eierinformasjon

for foregående

etter

finner

fordeles

antall

årlige

sted først når

avlssesong er sendt til Forbundet.

(se

under).

c - ÅRSBERETNING,
Virksomheten

REGNSKAP OG RAPPORTSKJEMA

i avlsrådene

skal rapporteres

på standardiserte

rapportskjemaer.

Alle

opplysningene skal være grundig beregnet og besvart. Videre skal det leveres årsrapport
med kommentarer

til virksomheten

er 1. februar for den foregående

samt regnskap og eventuelle budsjett. Leveringsfrist
avlssesongen. En avlssesong strekker seg fra 1. jan.

t.o.m. 31. des ..
D - SAMLINGER OG OPPLÆRING
Det bør med visse mellomrom

være samling for alle avlsrådene der en kan utveksle

erfaringer og arbeide seg fram til felles opplegg for deler av avlsarbeidet. Samlinger kan
legges til formannsmøtet
tidspunkter.

eller representantskapsmøter

Avlsrådenes medlemmer

eller til andre egnede steder og

skal være skolert i elementær

avlslære, og det

påhviler medlemmene et ansvar for å holde seg godt informert.
Utover avlsrådsvirksomheten

skal avlsrådmedlemmene

rasemiljøene, enten i tidsskrifter,

på hjemmesider eller på samlinger. For å opparbeide den

nødvendige tillit hos hannhundeiere,
avlsrådene evner å argumentere
gjøres. God kommunikasjonen

bidra med sin kunnskap til

oppdrettere

og valpekjøpere, er det viktig at

grundig for de prinsippene som ligger bak de valg som
med rasens folk er avgjørende for å inneha så vel autoritet

som tillit.
Vedtak: Retningslinjene ble enstemmig godkjent.
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7j) Styret i Norske Harehundklubbers Forbund:
Nye lover for Norske Harehundklubbers Forbund

Lover for Norske Harehundklubbers
Vedtatt av Representantskapsmøtet,

Forbund, stiftet
22.04.2012

1954.

Kap 1 Innledende bestemmelser

§l-l Organisasjon og virkeområde
Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Forbund, og forkortes til NHKF.NHKF er

selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. NHKF er medlem i Norsk
Kennel Klub, og NHKF er derfor forpliktet

til å overholde NKKs lover og bestemmelser.

NHKF

plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å
handle motstridende

mot disse.

NHKFomfatter de rasene i Gruppe 6, som til enhver tid er tildelt NHKFfra NKK.
NHKF har verneting der leder har sin bopel.
§1-2 Formål
NHKF har til formål å ivareta hundeholdets
positive aktiviteter
l

I

med drivende hunder og utviklingen

NHKF samle harehundklubbene
fornuftig

interesser i Norge, samt å bidra til å fremme
av disse. Organisasjonsmessig

i felles arbeid for å fremme formålet

avl og godt hundehold for alle anerkjente

med å bidra til

harehundraser.

Formålet søkes

fremmet ved:
1) avlsarbeid med vekt på bruksegenskaper,

helse, gemytt og eksteriør.

2) Å arbeide for riktig behandling av harehundene.
3) Å sørge for at jakthundsporten

drives i verdige former.

4) å arrangere representasjonsprøver
5) Å utdanne jaktprøvedommere,

som NM og landskamper.

instruktører og bidra til kompetanseheving.

6) Å utgi medlemsblad og drive egen hjemmeside.
7) Å iverksette øvrige tiltak som antas og gavne formålet.
§1-3 Definisjoner
Forbundets organer
Representantskapsmøtet,
Ekstraordinært

RS

representantskapsmøte

Ordfører i Representantskapsmøtet
Styret
Revisorer
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skal

Valgkomite
Regionale harehundklubber
Avlsråd

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§ 2-1 Medlemskap

Som medl~m kan opptas klubb som arbeider for å fremme NHKFs formål og som har lover i
samsvar jed Norsk Kennel Klubs lovmal og NHKFs lover.
NKKs lov"I,al gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i medlemsklubbenes eget
lovverk.
Klubben må stå tilsluttet

med alle sine medlemmer.

Medlemsklubbene

er forpliktet

til å

støtte NHKFs og NKKs virksomhet. For å søke medlemskap må det foreligge minst 40
medlemmer.
Styret kan nekte å oppta klubb som antas å kunne skade NHKF eller hundesaken. Ingen
klubber har krav på medlemskap i NHKF.
§ 2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer

i NHKF skal betale den kontingent som er fastsatt av Representant-

skapsmøtet. Alle medlemmene
grunnkontingent

i NHKFs medlemsklubber

skal også betale en

til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt

kontingent til medlemsklubben,

fastsatt av klubbens årsmøte.

§2-3 Medlemsplikter
Medlemsklubbene

er forpliktet

til å støtte NHKFs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å

følge NHKFs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. NHKF har ansvar for å
godkjenne medlemsklubbenes vedtekter.

§ 2-4 Opphør av medlemskap

Klubbens medlemskap i NHKF opphører ved:
a) Utmeldelse. Skriftlig varsel til NHKF sendes senest 3 måneder før årsskiftet.
Utmeldingen har virkning fra årsskiftet.
b) Oppsigelse av medlemskapet.
NHKFs Representantskapsmøte

kan vedta oppsigelse av medlemsklubb

dersom det

finner dette ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 måneder etter at RSfattet sitt
vedtak.
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e) Vesentlig mislighold av forpliktelser

eller når medlemsklubben

opptrer på en slik

måte at det må antas å skade NHKFs eller NKKs anseelse utad.
Ved opphør av medlemskap før årsskiftet beholder medlemsklubbens
enkeltmedlemmer

sine rettigheter

avgjør om medlemsklubben

i NHKF og NKK ut kalenderåret.

skal få gjennomføre

Hovedstyret i NKK

alle innvilgede arrangementer.

§ 2-5 Disi ! /inære reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner
saker fra

edlemsklubber

m.m. gjelder i sin helhet. Disiplinær-

sendes NHKF. Medlemsklubb

i NHKF kan ikke selvstendig bringe

saker etter NKKs lover kap. 7 til NKK.

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
NHKFs høyeste myndighet er Representantskapsmøtet

(RS), og avholdes hvert år innen

utgangen av april.
RSfatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte

stemmer med unntak av lovved-

tak som krever 2/3 flertall, og beslutning om oppløsning av NHKF som krever 3/4 flertall.
I tilfelle av stemmelikhet

er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle NHKFs medlemsklubber
medlemsklubb

har møterett og stemmerett

Hver

har stemmetall i henhold til denne fordelingsnøkkel:

1-100 medlemmer:

1 stemme

101-200 medlemmer:

2 stemmer

201 og flere medlemmer:

3 stemmer

Medlemstallet

på Representantskapsmøtet.

som ska/legges til grunn, er medlemstallet

i NKK per 31.12. foregående år.

Alle medlemskap til personer over 15 år har fulle mediernsrettigheter
personene er valgbare til verv i N~KF.
Side 16 av 24

i klubbene, og

Det kan stemmes ved personlig fremmøte, eller ved maksimalt 2 fullmakter.

Fullmakt kan

kun utstedes til person fra samme medlemsklubb.
NHKFs styremedlemmer

har stemmerett

På NHKFs Representantskapsmøte

i R.S.

kan NKK møte med inntil 2 representanter

som har tale-

rett, men ikke stemmerett.

§3-3 InnkJlling
Dato for neste års RSskal vedtas og bekjentgjøres

på inneværende års RS.

Det skal av Styret innkalles til ordinært RSinnen 15. januar. Fullstendig saksliste og sakspapirer må være utsendt senest 4 uker før årsmøtet avholdes.
Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Fastsettelse av kontingent
- Budsjett for neste år
- Aktivitetsplan
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen
poststemplet

i hendel

senest 15. februar.

- Forslag eller saker som medlernsklubbene

eller Styret ønsker behandlet. Forslag fra med-

lemsklubbene må være Styret i hende/poststemplet

§3-4 Representantskapets
Representantskapets

senest 15. februar.

oppgaver

oppgaver er å:

a) godkjenne eller nekte stemmerett

for medlemmer, herunder fullmakter,

innkallingen og

dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) oppnevne referent, tellekorps og 2 representanter
e) behandle Styrets årsberetning.
d) godkjenne regnskap med revisors beretning.
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til å undertegne protokollen

fra møtet.

e) fastsette kontingent
f) godkjenne budsjett for neste år.
g) opprette og nedlegge klubber
h) behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens
dagsorden

skal det i tillegg

til de rettidig

fremmede

forslag

kontingent.

Benkeforslag ved valg er i hovedsak ikke tillatt,

alltid

dagsorden. På

stå behandling

av

og kan kun aksepteres dersom

kandidater til verv ikke er foreslått i innkallingen, eller dersom foreslåtte

kandidat av andre

grunner ikke er valgbar.
i) Vedta instruks for organer som oppnevnes av Representantskapsmøtet.
j) Forslag om utnevnelse av æresmedlemmer.
k) Godkjenne aktivitetsplan
I) Velge:
- Ordfører uten stemmerett
- Varaordfører

i Representantskapet

uten stemmerett

for 2 år.

i Representantskapet

for 1år.

- Leder for 2 år
- Nestleder for 2 år
- 3 styremedlemmer
- 2 varamedlemmer

for 2 år.
for 1 år.

- 2 revisorer med vararevisor for 2 år.
- Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant

for 1 år.

- Avlsråd for tre år for godkjente raser.
- Vararepresentant

til alle avlsrådene for 1 år.

Personer som er dømt for dyremishandling

etter "Lov om dyrevelferd"

kan ikke velges eller

oppnevnes til tillitsverv i NHKF. Medlemmer

og varamedlemmer

avlsråd eller raseringer.

må man se bort fra antall år, hvis det ikke

I en overgangsfase

passer inn i valgperioden.
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av Styret kan ikke ha verv i

§3-S Ekstraordinært
Ekstraordinært

representantskapsmøte

representantskapsmøte

avholdes hvis Representantskapsmøtet,

Styret eller

minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes innen 8 uker.
Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
som skal behandles. Kun de oppgitte

saker

saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til

saker på ~agSOrden kan fremsettes under det ekstraordinære

representantskapsmøtet,

dog

ikke ved vrlg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært representantskapsmøte

gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret
Styret er NHKFs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig

når mer enn halvparten av styremedlemmene

er til stede.

Styret sammen kalles når leder bestemmer det, eller når ett av styremedlemmene

krever

det. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall. Det skal føres protokoll over styremøtene.

§4-3 Styrets oppgaver er å:
lede NHKF mellom Representantskapsmøtene
beramme og avholde Representantskapsmøter
drive NHKF i samsvar med NHKFs formål.
gjennomføre

beslutninger truffet av RS.

oppnevne komiteer og representanter
utarbeide retningslinjer

for NHKF.

for komiteer, avlsråd, redaktører,

sekretær og kasserer.
Søke å koordinere sine aktiviteter
velge/oppnevne

med andre klubber.

sekretær og kasserer innen- eller utenfor

Styret, samt redaktører til tidsskrift og hjemmeside.
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Kap. 5 RS-valgte verv/komiteer

§S-l Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.

leder har ansvar for

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag

på kandidater til alle de

verv som skal besettes.
§S-2 Revisor
RSvelger ievisorer og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
Representantskapsmøtet.

§S-3 Avlsråd
Avlsrådene skal bestå av 3 medlemmer og j[ varamedlem. For å oppnå kontinuitet i avisrådene skal kun ett avlsrådmedlem være på valg hvert år. Det skal utarbeides
retningslinjer for avlsrådene.
Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Raseforeninger
Landsomfattende

rasegrupper med vedtekter som er godkjent av NHKFkan gis forslagsrett

i saker som spesielt angår egne raser, herunder forslagsrett
Rasegruppene er frittstående

til valg av avlsråd.

organer, men må ha vedtekter med hovedformål å arbeide

for å fremme av kvaliteten av de respektive raser, samt at medlemmene må stå tilsluttet
en lokal harehundklubb for å oppnå forslagsrett

som nevnt ovenfor.

§6-2 Lovendringer
lovendringer

kan kun skje på ordinært Representantskapsmøte

og må vedtas med minst 2/3

flertall. lovene, og endringer av disse, må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men
trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket, eller straks dersom intet annet er
bestemt.
§6-3 Tolking av lovene
NKKs lovkomite

kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som

følge av medlemskapet

i NKK, jfr. Norsk Kennel Klubs lover § 6-1.
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§6-4 Æresmedlem/hederstegn
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente
Det kreves 2/3 kvalifisert flertall
Æresmedlemmer

medlemmer som NHKFs æresmedlemmer.

og voteres uten debatt.

betaler ikke kontingent

til NHKF.

Styret kan påskjønne personer som har ytet: NHKF spesielt store tjenester. Disse tildeles
hederstegn.

§6-S OPP'tsning
For å opp~se NHKF kreves det minst 3/4 flertall på ordinært Representantskapsmøte.
Beslutnin~~en må stadfestes på ekstraordinært

representantskapsmøte

med minst 3/4

flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller NHKFs midler et av Representantskapsmøtets
Bestemmer ikke Representantskapsmøtet

bestemt formål.

noe spesielt, tilfaller midlene NKK.

Vedtak:
Votering om å endre tekst i § 3-4 pkt 1):
- Ordfører uten stemmerett

i Representantskapet

for 2 år.

- Varaordfører uten stemmerett i Representantskapet for 1år.
(11 stk stemte for stemmerett, 24 stk stemte mot stemmerett.)
Det ble bemerket at fordelingsnøkkelen
101-200,201 og flere.

for stemmeberettigede

burde endres til fra 1-100,

Lovene ble enstemmig godkjent.
8. Representantskapsmøte

2013

Vedtak: RS-2013 blir 21/4-2013 på Best Western Gardermoen.
9. Valg representantskapsmøte

2012

Representantskapets

ordfører

Kjell Jan Moseid (Telemark HK) ikke på valg

Representantskapets

varaordf.

Tom Høibakk (Hadeland HK) Gjenvalg 1år

STYRET:
Leder
Nestleder

Stein Wahlstrøm (Østfold HK) Gjenvalg 2 år
Trond Revhaug (Nord Trøndelag HK) ikke på valg, valgt l år som

nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Kåre Usterud (Aust Agder HK) Gjenvalg 2 år
Carl Johan Rimstad (Hadeland HK) Gjenvalg 2 år
Anne Marit Olsen (Vestfold HK) ikke på valg
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1 varamedlem

Anne Gjulem (Hedmark HK) NYI velges for 1år

2 varamedlem

Arild Ejtedal (Vestfold HK) Gjenvalg 1år

3 varamedlem

Jan Havdal (Trøndelag HK) Gjenvalg 1år

Revisorer

Jan Ove Torkilsrud (Norsk HK) ikke på valg
Jan Kristiansen (Norsk HK) ikke på valg.

Valgkomite

Stein Grue (Østerdalen HK) Gjenvalg 2 år
Sjur Danielsen (Østfold HK) ikke på valg lår igjen
Tom Wenger(Romerike

Varamedlem

HK) NYI velges for 2 år

Janne Sandbakken (Sø1rlandet HK) NYI velges for 1år

(Votering Janne Sandbakken 26 stemmer, Per Olav Bergli 8 stemmer, 1 blank stemme)

Fagkom. Harehundpr
Svein Egil Gravråk (Romerike HK) Gjenstår 1 år
Lars Omdal (Telemark HK) Gjenvalg 3 år
Leif Håkon Berg (Romerike HK) Gjenstår 2 år.
Varamedlem

Hans Chr. Hauge (Norsk HK) Gjenvalg 1år

I AVLSRÅD:

I

, Dunker

Sigmund Johansen (Norsk HK)lkke på valg 1 år igjen.
Per Harald Sivesind (Vestoppland

HK) Gjenvalg 3 år

Bård Larsen (Norsk HK) 2 år igjen.
Varamedlem

Elizabeth Asbølmo Amundsen (TrflJndelag HK) Ny, velges for 1år

Hygen

Steven Eriksen (Sørlandet HK) Ikke på valg 1 år igjen
Erling Ness (Hedmark HK) Gjenval!g 3 år
Boye Ølstøren (Trøndelag HK) ikke på valg 2 år igjen

Varamedlem

Anders Nesbakken (Hadeland HK) Gjenvalg 1år

Haldenstøver

Per Engen (Hadeland HK) Ikke på valg 1 år igjen
Rune Strøm (Østfold HK) Gjenvalg 3 år
Jonny Brustad (Romerike HK) ikke på valg 2 år igjen

Varamedlem

Terje Søgnen (Buskerud HK) Gjenvalg 1år
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Finsk Støver

Erik Bekkelund (Gudbrandsdal HK) ikke på valg 1 år igjen.
Per Sandåker [Telemark HK) ny velges for 3 år
Vidar Hagen (Vest Oppland HK) ikke på valg 2 år igjen

{vest Oppland HK) ny velges for 1år

Varamedlem

Arnfinn Kristiansen

Hamilton/Smål.st

Terje Sandberg (Østerdalen HK) ikke på valg 1år igjen
Svein Lillegård (Hade/j'Jnd HK) ny velges for 3 år
Eskil Nerkvern (Hedmark HK) ikke på valg 2 år igjen

Varamedlem

Joakim Gjøvåg Lie (Vestfold HK) ny velges for 1år

Drever

Roy Sandbekkbråthen

(Østfold HK) Ikke på valg 1år igjen

Anne M. Tangen (Østfold HK) Gjenvalg 3 år
Ole Lund (Romerike HK) ikke på valg 2 år igjen
Varamedlem

Jørn Inge Thamassen (Buskerud HK) Gjenvalg 1år

Beagle

Olaf Olsen (Telemark HK) Ikke på valg 1år igjen
Erik Skogen (Sørlandet HK) Gjenvalg 3 år
Ole Erlend Sandsmark (Vestlandet HK) ikke på valg 2 år igjen

Varamedlem

Janne Sandbakken (Sørlandet HK) ny velges for 1år

luzernerstøver

Arne Wester (Norsk HK) ikke på valg 1år igjen
Geir Holden (Norsk HK) Gjenvalg 3 år
Tom Bråten (Romerike HK) ikke på valg 2 år igjen

Varamedlem

.

Schillerstøver

Knut Åserud (Romerike HK) Gjenvalg 1år
Svein E. Majerberget

(Buskerud HK), ny 1år

Runar Engrønningen (Vestfold HK) Gjenvalg 3 år
Leif Juliussen (Trøndelag HK) ikke på valg 2 år igjen
HK) Ny 1år

Varamedlem

pål Dramstad(Østfold

Schweiserst./Istarski

Ronny Steen (Buskerud HK) ikke P~Ivalg 2 år igjen
Ole N. Sand (Vestoppland HK) ikke på valg 1år igjen
Harald Willersrud (Romerike HK) ny 3 år

Varamedlem

Svein Andreassen (Vest Oppland HK) ny velges for 1 år
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Referent
Mette Køhler Bjørkkjær
sekretær

Til å undertegne protokollen:

Ii/,
~senb~4r(~

1Vedlegg
Liste over fremmøtte.
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LISTE OVER FREMMØTTE

RS-2012

KLUBB

NAVN

RASERING

NHKF

Stein Wahlstrøm
Trond Revhaug
Carl-Johan Rimstad

Beagleringen Norge

Berit I H Seljåsen

Norsk Dreverring

Thorleif Engh

Dunkerringen

Sigmund Ask
Johansen

Anne Marit Olsen
Kåre Usterud

NAVN

Finskstøverforeningen

Jan Arne Haugom

Mette Køhler Bjørkkjær

Haldenstøverklubben
Hamiltonringen

Øystein Sørhaug

Kjell Jan Moseid
Asle Wik

Hygenringen
Luzernerringen

Tom Braaten

Aust-Agder HK

Jacob Olimstad
John Kvisli

Norsk Schillerstøverklubb

Asbjørn N.
Kristensen

Buskerud HK

Sverre Hennum
Heidi Sageng

Schweizerringen

Marianne R.
Grønvold

Birger Steen

Smålandstøverforeningen

Gudbrandsdalen
HK
Hadeland HK

Tom Hølbakk

Hedmark HK

Marianne R. Grønvold
Glenn Espen Sparby

Namdal HK
Nord-Trøndelag
HK

Dag Ivar Borg

Norsk HK

Dag Inge Bjørkevoll
Arild Nygård

Nord Norge HK

Richard M Hansen

Romerike HK

Atle Nordheim
Kåre Holmen

Sørlandet HK

Janne Sandbakken
m/fullmakt

Telemark HK

Rune Kristoffersen
Harald Sandbakken

Trøndelag HK

Dag Rune Løvberg
Frode Arnevik

Vestfold HK

Øystein Sørhaug

Vestlandet

Per Ivar Ormestad
Ole Erlend Sandsmark

HK

Vest-Oppland

HK

Øystein Solhaug
Jan Arne Haugom

Østfold HK

Knut-Jørgen Nordby
Hans Christian Øfstaas
Sjur Danielsen

Østerdalen HK

Terje Sandberg

I

AVLSRÅD

NAVN

Schweizer- og
Istarskistøver
Schillerstøver
Luzernerstøver

Geir Holden

Hygen
Hamiltonstøver

Terje Sandberg

Haldenstøver
Finskstøver

Per Engen

Dunker
Drever
Beagle

Vidar Hagen
Bård larsen
Ole lund
Ole Erlend
Sandsmark

